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D’acord amb el Reglament (UE) 216/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’usuari dóna consentiment per tal que les seves dades personals recollides puguin ser tractades 
amb la finalitat de Resoldre les sol·licituds presentades pels ciutadans. Les vostres dades no es comunicaran a tercers tret que sigui obligació legal.  
Responsable del tractament: Ajuntament de Canet de Mar C/ Ample, 11, 08360 Canet de Mar Tel. 93794340 Fax 937941231 
canetdemar@canetdemar.cat www.canetdemar.cat. El termini de conservació de les dades serà mentre es mantingui la vigència de la comunicació. 
Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant 
la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament de Canet de Mar o mitjançant la seva seu electrònica (https://canetdemar.cat/seu_electronica). 

 

 

 
 EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
I. Dades identificatives del/de la sol·licitant 

Raó social / Nom i cognoms: CIF/NIF: 

Adreça: Telèfon: 

Població: CP: Adreça electrònica: 

Nom i cognoms representant legal (si s’escau): 

NIF: Adreça: 

Telèfon: Població: CP: 

Adreça electrònica: Fax: 

 
 

III. Declaració 

 
DECLARO, en el meu nom o de l’empresa que represento i sota la meva responsabilitat, el 
següent: (marqueu-hi una X) 

 

 ⼞       No estar sotmès/a a les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiàri/ària i per ser 

receptor/ra del pagament establert en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en concret 
apartats 2 i 3 de l'article 13 i l'apartat 5 de l'article 34 de la mateixa. 

 
No tenir deutes de naturalesa tributària amb l’Ajuntament de Canet de Mar. 

 
             No haver estat sancionat, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria 

d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria 
de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el 
Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat per Reial decret 
legislatiu 5/2000, de 4 d’agost. 

 
                 Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 

92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002). 

 
              Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb 

aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral 
entre homes i dones. 
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 EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 

 

     
 
 
 
 
 

 

. No haver rebut cap ajuda de mínims durant els tres últims exercicis fiscals. 

Haver rebut les següents ajudes de mínims durant els tres últims exercicis fiscals: 
Projecte:                                                           Organisme: 
Data de concessió:                                           Import: 
Règim d'ajudes:  
 
 

Complir amb les obligacions de les persones beneficiàries de subvencions, que estableix 
l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. 
 

. Assumir el compromís de destinar la subvenció a la finalitat prevista. 

Comunicar les subvencions concedides amb anterioritat a la presentació de la subvenció amb 
la mateixa finalitat i comunicar el més aviat possible els ajuts obtinguts després de la 
presentació de la sol·licitud i abans de la resolució de la mateixa. 

No haver estat perceptor/ra de la prestació per desocupació o de la corresponent a la 
protecció per cessament d'activitat, el 14 de març de 2020. 
 
No haver estat treballador per compte d'altri el 14 de març del 2020 

. Estar legalment constituït i registrat en el registre corresponent. 

No haver estat beneficiari/ària de l’ajut autonòmic de 2.500€ pel COVID-19, i, en cas d'haver 
rebut alguna subvenció d'altres administracions, no haver destinat l'import rebut per justificar 
el mateix concepte que a la present convocatòria. 

Que les pèrdues econòmiques ocasionades directa o indirectament per l’estat d’emergència 
sanitària ocasionada pel COVID-19 en el mes d'abril de 2020, en comparació amb les del mes 
d'abril de 2019 han estat del ___________ %. 
 
 
 
 
 
 
 

. Estar donat d’alta en el règim de la Seguretat Social/mútua professional i a Hisenda 
HHHHHHHisendacorresponent i en Hisenda 

Que l’establiment ha hagut de cessar la seva activitat degut als efectes del Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de 
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3/4 
 

D’acord amb el Reglament (UE) 216/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’usuari dóna consentiment per tal que les seves dades personals recollides puguin ser tractades 
amb la finalitat de Resoldre les sol·licituds presentades pels ciutadans. Les vostres dades no es comunicaran a tercers tret que sigui obligació legal.  
Responsable del tractament: Ajuntament de Canet de Mar C/ Ample, 11, 08360 Canet de Mar Tel. 93794340 Fax 937941231 
canetdemar@canetdemar.cat www.canetdemar.cat. El termini de conservació de les dades serà mentre es mantingui la vigència de la comunicació. 
Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant 
la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament de Canet de Mar o mitjançant la seva seu electrònica (https://canetdemar.cat/seu_electronica). 

 

 

 
 EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

IV. Sol·licitud 

 
Per tot això, 

SOL·LICITO: 

Que sigui admesa aquesta sol·licitud per a l’atorgament del corresponent ajut, d’acord amb les 
bases reguladores per a la convocatòria d’ajuts extraordinaris en règim de concurrència no 
competitiva a autònoms, microempreses o petites empreses de Canet de Mar afectat per la crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19, i acompanyant la documentació que es relaciona: 

Relació de documentació que s’adjunta a la sol·licitud (marqueu-hi una X) 

 
Fotocòpia del DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, si ho indica. 

 
Certificat actualitzat de Situació Censal que indiqui l’activitat econòmica amb la seva data 
d’alta, el domicili fiscal i en el seu cas el del local de desenvolupament de l’activitat. 
 
Còpia dels tres últims rebuts del pagament de la quota d'Autònoms o del pagament de la quota 
a la Mútua professional corresponent. 
 
Còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes dels 12 mesos previs a la declaració 
de l'estat d'alarma fins a la data de presentació de la sol·licitud de subvenció. 
 
Llibre diari d'ingressos i despeses dels 12 mesos previs a la declaració de l'estat d'alarma fins 
a la data de presentació de la sol·licitud de subvenció. 
 
Llibre registre de vendes i ingressos dels 12 mesos previs a la declaració de l'estat d'alarma 
fins a la data de presentació de la sol·licitud de subvenció. 
 
Llibre de compres i despeses dels 12 mesos previs a la declaració de l'estat d'alarma fins a la 
data de presentació de la sol·licitud de subvenció. 
 
Altre mitjà de prova admès en dret que d'acredita la reducció d'ingressos d'almenys el 50% 
exigida: 
               _______________________________________________________________ 
 
Resolució de la concessió al costat de l'últim certificat de no tenir deutes posterior a la 
concessió de l'ajornament (en el cas que el sol·licitant tingués concedit un ajornament o 
fraccionament de deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Socia o amb qualsevol de 
les administracions tributàries o amb la Tresoreria Municipal) 
 
En cas de no autoritzar o oposar-se a la comprovació per l'òrgan gestor d'aquests requisits: 
 
Document acreditatiu de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i 
davant de la Seguretat Social (TGSS). 
 
Document acreditatiu d'estar empadronat al municipi de Canet de Mar. 
 
Informe de vida laboral. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4/4 
 

D’acord amb el Reglament (UE) 216/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’usuari dóna consentiment per tal que les seves dades personals recollides puguin ser tractades 
amb la finalitat de Resoldre les sol·licituds presentades pels ciutadans. Les vostres dades no es comunicaran a tercers tret que sigui obligació legal.  
Responsable del tractament: Ajuntament de Canet de Mar C/ Ample, 11, 08360 Canet de Mar Tel. 93794340 Fax 937941231 
canetdemar@canetdemar.cat www.canetdemar.cat. El termini de conservació de les dades serà mentre es mantingui la vigència de la comunicació. 
Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant 
la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament de Canet de Mar o mitjançant la seva seu electrònica (https://canetdemar.cat/seu_electronica). 

 

 

 
 EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

de de Canet de Mar, 

El sol·licitant / El representant legal, 
 
Nom i cognoms: 

V. Autorització 

 
La persona sol·licitant autoritza l’Ajuntament de Canet de Mar a la consulta interactiva dels 
requisits de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la 
Seguretat Social (TGSS), estar empadronat al municipi de Canet de Mar i a la consulta de 
l'informe de vida laboral. 

 
Aquesta autorització s’atorga exclusivament per al procediment esmentat anteriorment, i en aplicació 
de l’article 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades i l’article 12 del seu Reglament, 
aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre. 

 

 
 
 

VI. Alta o modificació de dades bancàries 

Sota la meva responsabilitat declaro que el titular de les dades bancàries que hi ha a continuació 
correspon al sol·licitant. 

Raó social / Nom i cognoms: 

Codi compte IBAN Codi entitat Oficina DC Número de compte 
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